
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі 

ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-07-018258-a 

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 

№1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 

11.10.2016 №710». 

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Замовника у закупівлі електричної енергії на 2023 

рік 

Замовник: Компаніївська селищна рада 

код ЄДРПОУ: 04364911 

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-07-018258-a 

Предмет закупівлі: Електрична енергія, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» 

Очікувана вартість предмета закупівлі: Загальна очікувана вартість предмета закупівлі: 

780000,00грн. 00коп. (Сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), з  ПДВ 

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням розрахункових обсягів 

споживання у 2022 році та ринкових цін на даний вид товару на момент оголошення закупівлі, що 

включають в себе регульовані тарифи на послуги передачі  електричної енергії. 

Строк поставки товару: Цілодобово з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно. 

Місце поставки товару: 28400, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький район, смт 

Компаніївка, інші населені пункти, межа балансової належності електроустановок замовника. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Закупівля проводиться відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі 

змінами) (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом 

України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 

протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), 

Закону України «Про ринок електричної енергії», Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 №312 «Про 

затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії», Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 

№309 «Про затвердження Кодексу системи передачі», Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 №307 «Про 

затвердження Правил ринку», Постанова НКРЕКП від 09.11.2017  №1388 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії», Постанови 

НКРЕКП від 27.12.2017 №1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу». 

Технічна специфікація щодо предмету закупівлі: 

Найменування  

товару 

Кількість, 

кВт/год 

Електрична енергія 

 (з урахуванням затвердженого у встановленому законодавством порядку тарифу на 

послуги з передачі електричної енергії та ПДВ) 

130000 

 



Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством України: 

- Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310; 

- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309; 

- Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»; 

- Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної 

комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312. 

Вимоги щодо якості електричної енергії.  

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014.Характеристики 

напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT). 

Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку 

розрахункового періоду, рівного 24 годинам. 


